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ه نام خداب

:مقدمه

و كالس درس استدرس پژوهي، پژوهش مشاركتي معلمان هاي گيري از حلقهاين مدل با بهره. در مدرسه
و يادگيري، تالش مي كند معلمان را در فرآيند طرح سؤال، برنامه ريزي، عمل، مشاهده  كيفي پژوهش، آموزش
و يادگيري از يك ديگر ترغيب سازد و به تبادل نظر، تجربه، و يادگيري گردهم آورد و بازانديشي، . فعال، بازخورد

و يادگيري تاثير زيادي بر پرورش حرفه"اين الگوي اي معلمان، بهبود كيفيت تدريس، تداوم پژوهش در آموزش
و تغيير براي به سازي مدرسه، بهبود يادگيري دانش و جلب مشاركت فعال معلمان در تبيين آرمان آموزان
و اداره اثربخش مدرسه براي بازسازي آن .ن يادگيرنده داردبه مثابه سازما برنامه عمل

: تاريخچه

شد"پژوهش مشاركتي معلمان در كالس درس"مطالعه درس اولين بار در ايران با عنوان� اين روش. معرفي
و ناظر به پژوهش معلم  ) يادگيري(آموز دانشو) آموزش(در ژاپن بيش از يك صد سال پيشينه تاريخي دارد

و فراورده كارگزاران آموزشي آن را به عنوان مدلي براي به سازي آموزش.است مطرح به مثابه روش، فرايند
ميو پژوهشگران آموزشي ارزيابي مي كنند آن را به مثابه الگوي پرورش حرفه اي معلمان در مدرسه ترويج

و بعضاً ناهموار است.كنند و مشاركت، گام هاي به سازي كوتاه و دانش آموزان حضور ولي به تدريج معلمان
و مي آموزند كه سا و صرفاً براي يادگيري از يكديگرتلقي مي كنند ير همكاران را در كالس درس عادي

و در نشست هاي بازانديشي تدريس بيشتر  واكاوي چگونگي تدريس معلم به مثابه ارزيابي شخص او نيست
و يادگيري در كالس درس تاكيد مي كنند تا آموزگار .بر فرايند آموزش

اي بسازيم به سازي مدارس، چندين سال است كه توسعه يافته است، اما اين ايده كه مدرسهي البته نظريه�
، پس از ترويج نظريه سازمان يادگيرنده توسط"مدارس به مثابه سازمان هاي يادگيرنده"كه بتواند يادبگيرد، 

كه. پيتر سنگه مورد توجه قرار گرفته است مي"او بر اين باور است و در توانند مدارس از نو بازسازي شوند
و خودپايدار به سازي شوند ، منظم به زعم او اين مهم نه با دستور يا پيشنهاد، كنترل."فرايندي مداوم

و ارزشيابي نيروي انساني، بلكه با  به معني گسترش مهارت هاي بازبيني"ترويج يادگيري"منابع يا نظارت
و واكاوي پيش فرض هاي ذهني معلما و توسعهعملكردها و مشاركت آنها در تبيين آرمان، كسب آگاهي ن

.ي صالحيت هاي حرفه اي آنها ممكن است
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يادگيرنده ارزش هاي فرهنگي الزم براي فراهم سازي فرصت هاي يادگيري مشاركتي مانند نظريه سازمان�
ليبرمن، الزمه.كندرا در محيط مدرسه ترويج مي1و قوم نگاري مشاهده فعال، بازانديشي، ژورنال نويسي

و بازانديشي هاي برگرفته پرورش حرفه اي مؤثر معلمان را مشاركت آنها درپژوهش هاي حين عمل، بازخورد
و حرفه اي مي داند -او براي اين فرايند عنوان معلم. از تجربيات همكاران در گفتگوي چند جانبه

ي تجربه هاي تر درباره فرايند قادر به تفكر عميقبه زعم او معلمان در اين. را پيشنهاد مي دهد پژوهشگر
و آموختن براي بهتر زيستن و گروهي يكديگر بوده و(آموزشي فردي با تاكيد بر زندگي حرفه اي معلمان

.را از طريق تعامل با يك ديگر ترويج مي كنند) مهارت هاي زندگي دانش آموزان

:اهداف

 سازي سبك هاي آموزشبه-۱

 به مثابه سازمان يادگيرنده، فرهنگ مدارس تغيير-۲

-  بررسي روش هاي بهبود ظرفيت مدارس براي يادگيري سازماني۳

و توسعه حرفه گسترش فرهنگ پژوهش مشاركتي معلمان براي توليد دانش-۴ ي توانايي هاي آنها اي

:چيستي درس پژوهي

و� و درس پژوهي الگوي عملي بازبيني مداوم الگوهاي ذهني بازانديشي مشاركتي عمل كارگزاران آموزشي
.الگويي موثر براي بهبود مستمر آموزش در مدرسه محسوب مي شود

و هسته هاي كوچك تحول در آموزش، به گسترش درس پژوهي به مثابه روش نوين پژوهش در عمل�
و توليد دانش حرفه اي در مدرسه كمك مي كند و به سازي به عالوه بر فرايند يادگيري. پژوهش گروهي

ها(مستمر  و ترويج يافته و بازانديشي، يادگيري و فرصتي براي) تدوين برنامه، اجرا، بازبيني مبتني است
.سهيم شدن كارگزاران آموزشي در تجربه هاي يكديگر را فراهم مي آورد

و مداوم كار� گزاران اين مدل پژوهش دركالس درس عمالً بر چرخه يادگيري گروهي، كيفي، مشاركتي
و يادگيرييتبي(آموزشي شامل مراحل پنجگانه  .استوار است)ن مساله، طراحي، عمل، بازانديشي،

و سواالت پژوهش در كالس درس را تبيين مي كنند� .ابتدا معلمان مسايل آموزشي را بررسي مي كنند
.سپس طرحي براي انجام پژوهش مشاركتي خود پيشنهاد مي كنند�
و در عمل روند اجرا را به دقت مشاهده مي كنند،آنگاه آن را به اجرا�  مي گذارند

و بازبيني فرآيندعمل انجام شده مي پردازند� .سپس به ارزيابي
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در اين فرآيند، يادگيري معلمان از يكديگر به صورت مشاركتي سازماندهي مي شود ودرعمل، ظرفيت مدارس
و گست و به كارگيري دانش حرفه اي در مدرسه مي پايدار رش امكان تغيير خودبراي توليد و مستمر افزايش

.يابد

:درس پژوهيمراحل پنجگانه

 تبيين مساله-۱

 طراحي-۲

)عمل(اجرا-۳
 بازانديشي-۴

 يادگيري-۵

:تبيين مسأله-۱

اي� درس پژوهي روش پژوهشي مشاركتي معلمان در كالس درس واقدامي براي توسعه حرفه
.آنان مي باشد

بهدر اين� و تحليل نتايج در جهت بهبود پژوهش معلمان منظور طراحي درس، اجرا،مشاهده
 يادگيري دانش آموزان فرصت مي يابند تا

و مشاركت كنندبا�  يكديگرهمكاري، همياري

آن� و و كالس را واكاوي كرده تا جوابي بيابند  را در عمل بكار ببندند مسائل درون مدرسه

از� .عمل آموزشي يكديگرداشته باشند در پايان ارزيابي گروهي
 در اين فرايند�

 معلمان موضوعي خاص را بر مي گزينند�

و ارزشيابي مي كنندموضوعآن�  را به عنوان واحد كار طراحي، اجرا

.و از محصول آن درتدريس بهتر استفاده مي كنند�
و هماهنگي برنامه براي كارگروهيبه اين منظور� در هاي درسي مسايل مربوط به به سازي آموزش

.تشكيل مي گردد هرمدرسه 
مي� سرفصل مسائلي كه اين كميته بر اساس بازبيني نتايج برنامه هاي آموزشي يك سال تحصيلي ارايه

.موضوع پژوهشي معلمان در مدرسه را تعيين مي كند دهد،
با� : مهم ترين سواالت پژوهشي در اين مرحله
و يادگيري وعوامل موثر بر آنهاكالبد شكافي فراينده�  اي عمل آموزش

و ارزيابي هدف هاي آموزشي تعيين شده،�
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 كاركردهاي هر يك از عناصربرنامه درسي،�

 نتايج به دست آمده از كالس هاي درس پيشين�

و چالش هاي پيش روي معلمان تعيين مي شوند� .دشواري ها

:طراحي-۲

 در اين مرحله از درس پژوهي،�

ي معلمان، طي شركت در بحث هاي گروهي در مورد سواالت پژوهشي مطرح شده، مثالً همهنخست�
و يادگيري درس رياضي به گفتگو مي پردازند و دانش آموزان در فرآيند آموزش .بهبود تعامل بين معلم

در� و روش هاي تدريس استفاده شده پايه هاي گوناگون براي موضوعات درس رياضي سپس در مورد محتوا
 حث مي كنندب

براي به سازي روش هاي آموزش از طريقچند طرح درس معينبه صورت مشاركتي به تهيه در پايان�
.ترويج گفتگوي ميان دانش آموزان مي پردازند

:)عمل(اجرا-۳

 در اين مرحله، يكي از معلمان، طرح درسي كه با مشاركت همكاران تهيه شده را در كالس درس�
 اجرا مي كند

.گراني فعال در كالس درس حضور مي يابند معلمان به عنوان مشاهده ساير�
. آنان هر آنچه در كالس درس در جريان است به دقت مشاهده مي كنند�
.با روش هاي گوناگون به جمع آوري داده هاي الزم پژوهشي مي پردازند�
.در اين مرحله معموالً هر شركت كننده نقش ويژه اي در كالس درس دارد�
. معلم به ضبط ويديويي فعاليت هاي كالس درس مي پردازديك�
و يادگيري را به طور كلي ارزيابي مي كند� . معلمي ديگر فرآيند آموزش
. معلم ديگري روي مشاهده مديريت كالس درس متمركزمي شود�
و دانش آموزان خاصي را زير نظر داشته باشد كه به دالي� ل مسائل ديگري ممكن است فقط تعامل بين معلم

و و احتماالً نياز به توجه، كمك آموزشي، ذهني، تربيتي يا ميزان پيشرفت تحصيلي مشخص شده اند
. راهنمايي بيشتري دارند

و به جمع آوري� ي يادگيري كوچك را مشاهده و معلم ديگري تعامل بين دانش آموزان در گروه ها
.اطالعات مي پردازد

�
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:شييازاندب-۴

به پس از تدريس، همه� ي معلمان به صورت گروهي، مشاهدات خود را از كالس درس با توجه
. طرح درس مشاركتي اجرا شده به بحث مي گذارند

و شواهد عيني كه از مشاهده فعال� و به دقت براساس طرح درس ارايه شده، سواالت پژوهشي
. مي پردازند)تدريس(اند به ارزيابي عمل انجام شده كالس درس به دست آورده

 بحث پيرامون فرايند تدريس�

در: در اين جلسه� هدف،موضوع تدريس،ابزاراستفاده شده، روش هاي آموزشي، مسائلي كه توسط معلم
كالس درس مطرح شده،جزئيات ارتباط كالمي بين معلم ودانش آموزان كه از نوار به دقت پياده شده است 

و فعاليت هاي يادگيري هريك از دانش  ميو ويژگي هاي فردي آموزان در كالس درس به بحث گذاشته
 شود

ها� و داده  ارزيابي از شواهد

و داده هاي جمع آوري شده از كالس درس ارزيابي دقيقي از آنها ارايه مي شود�  با توجه به شواهد

و پاسخ به سواالت�  تجزيه تحليل

و تحليل آنها پاسخي مناسب براي سواالت پژوهشي در كالس� .درس پيدا شود تالش مي شود با تجزيه

:رييادگي-۵

 در اين مرحله از درس پژوهي، معلمان�

آنبه� و بحث هايي راجع به و بازانديشي و بازسازي طرح درس اجرا شده بر اساس مشاهده مي بازنگري
.پردازند

و� .ارايه مي دهند يادگيري پيشنهادهاي جديدي براي به سازي فرايند آموزش
ي مي دهند بر اساس طرح درس هاي نوين� .پيشنهادها ارايه
.دوباره آغاز مي كنند فرايند درس پژوهي را در چرخه جديد يادگيري�
.مي پردازند تجربه هاي به دست آمده از عمل گذشته آزمونبه�
را� و مديريت كالس درس در راستاي بر اساس آنچه يادگرفته اندگام هاي عملي بعدي غني سازي يادگيري

.طراحي مي نمايند اثربخش
از� و گزارشبه ترويج آموخته هاي دانش حرفه اي معلمان در مدرسه با استفاده هاي مكتوب، كاربردي

.مي پردازند پژوهشي تهيه شده در فرايند تبين مساله، طراحي، عمل، بازانديشي، يادگيري
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و بازانديشي، معلمان را و مشاركتي طراحي، عمل به فرايند كيفي، گروهي :قادر

.كندمي ترويج يادگيري سازماني- بهبود تدريس در عمل- يادگيري از يكديگر�
مي همچنين اين فعاليت� تا ها به معلمان فرصت . دهند اي خود را ارتقا توانايي هاي حرفه: دهد

.آموزان بهبود بخشند روابط خود را با دانش
 درس پژوهي معلمان را

 اي خود توانمندتر مي سازد در انجام وظايف حرفه�

اي به افزايش ظرفيت مدارس براي ترويج يادگيري سازماني از طريق مشاركت معلمان در پرورش حرفه�
 كمك مي كند خود،

، تصميم گيري مشاركتيبا تالش در راستاي بهبود�
، اي اثربخش حرفه توليد دانش�
و گروهي تبادل ايده� و تجربه هاي فردي  ها

براي فراهم سازي اجتماع يادگيرنده اي كه به طور مستمر به توليد در پيش فرض هاي ذهنيو بازانديشي�

.ياري مي رساند مي پردازد دانش به سازي"

و مدرسه به مثابه سازمان يادگيرنده :درس پژوهي
كه پژوهش� و موسسات اجتماعي نشان مي دهد سازمان هاي مربوط به به سازي سازمان ها

كهيادگيرنده، : سازماني است
 گيرد،مي ياد�

و پيش فرض هاي ذهني خود دارد،�  بازانديشي در عمل

مي� و همگام آنها توان تغيير در خود را افزايش  دهد، آهنگ تغييرات اجتماعي را رصد مي كند

مي�  كند دانش حرفه اي توليد
و توليد دانش به سازي مي انديشد� .به طور مستمر به راهبردهاي به سازي خود

و همكارانش مفاهيم اصلي زير را براي سازمان� :هاي يادگيرنده تبيين كرده اندماركس

و حل مسائل�  تشخيص، تبيين

و پيش فرض هاي ذهني�  يادگيري از طريق واكاوي تجربه هاي گذشته

و توليد دانش به سازي�  جستجوي دانش جديد

 به سازي مستمر سازمان�

تريك مدرسه جنبه هاي اساسي تحول� مدرسه به مثابه موسسه"از ويج يادگيري سازماني با
مدرسه به مثابه سازمان يادگيرنده"به"آموزشي
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مدرسه به"از تجربه شش مدرسه اي كه تالش كرده اند با ترويج يادگيري سازماني اين مطالعه�
مي"مدرسه به مثابه سازمان يادگيرنده"به"مثابه موسسه آموزشي متحول شوند را گزارش

و جنبه هاي اساسي اين تحول را به ترتيب زير بيان مي كنند :كند
 به سازي ساختارمدرسه�

و مسئوليت مشاركتي�  ترويج تصميم گيري

 فعاليت گروهي�

اي� و مهارت حرفه  توليد دانش

 تاكيد بر مهارت هاي رهبري�

و پاسخگويي�  بازانديشي

ي بحث :خالصه

، درس پژوهي� در به عنوان مدل اثربخش پرورش حرفه با توجه به مطالب ارائه شده اي معلمان
و محيط مدارس را براي ايجاد يادگيري سازمانيمدرسه، قابليت  .را داردتغيير فرهنگ

درس پژوهي به عنوان پژوهش مشاركتي معلمان در كالس درس فرصت هاي يادگيري را فراهم�
تا مي سن وسنوات ني، جنسيت، كارگزارن آموزشي صرف نظر از موقعيت، پست سازما آورد

و، خدمت   ...موضوع درسي كه در آن تبحر دارند،

 تبادل تجربه آموزشي بپردازند، با يكديگربه�

و يادگيري مشاركتي،و با برنامه�  ريزي گروهي

اي هاي چند جانبه حرفه ترويج بحث�
و شيوه هاي عمل روزمره خود،� و بازانديشي در الگوهاي ذهني

و دانش به سازي توليد كنندبه به سازي كانون و يادگيري بپردازند .هاي اساسي تربيت يعني آموزش

 اين يكي از اثربخش ترين فرايندهاي توانمند سازي معلمان براي ياري رساندن به آنها براي

 يادگيري حين عمل�

 غلبه بر ترس از تغيير�
و تفكر انتقادي�  ترويج خالقيت
.است به آفتاب افكندن پيش فرض هاي ذهني�
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:ج درس پژوهي در عمليي براي ترويراهبردها

و ترويج درس پژوهي به گسترش اين ايده ياري مي رساند كه آموزش امري فرهنگي استيراهبردها�
.توانمند سازي معلمان در فرايند تغيير تدريجي سناريوهاي آموزشي محقق مي شود

و يادگيري اين راهبردها همگان را براي يادگيري از يكديگر� و تغييرات مداوم، خودپايداري تشويق مي كند
و كالس درس بنيا .مي نهدنمحور را در مدرسه

مي� و در اين شرايط بيشتر معلمان به تدريج اين احساس را پيدا كنند كه براي يادگيري به مدرسه مي آيند
گ"اين پيش فرض رايج را كه  به"يرندوقتي من آموزش مي دهم، دانش آموزانم ياد مي و بازبيني مي كنند

."وقتي من ياد مي گيرم، دانش آموزانم ياد مي گيرند"تدريج به اين بينش تازه مي رسد كه 

ازج درس پژوهي در عمليراهبردهاي تروبرخي :عبارتند

اي ردهمايي در محيطگ۱- و دوستانه براي گفتگوهاي حرفه  هاي غير رسمي
و تجربه هاي يكديگر اجتماعي براي سهيم شدن در ايدهايجاد شبكه هاي ارتباطي۲-  ها
 كنندگان در پژوهش مشاركتي براي به سازي فرهنگ آموزشن نقش هر يك از شركتيتعي۳-
و حوصله تا حصول فهم جمعي۴-  بهره گيري از زبان مشترك در گفتگوهاي حرفه اي
و پيامدها-۵  توجه موزون به فرآيندها

- و روشن۶  هاي عمل مشترك زمينهتبيين عيني
 اي مشترك براي توانمندسازي معلمان هاي حرفه ترويج ارزش-۷
و تعامل-۸ و فرهنگ مشاركت  ترويج هم عملي
و تداوم الزمه انديشه ژرف در اين مهم كه تغيير زمان-۹ ي به سازي بر است

غطيگردهمايي در مح۱- اييهاي و دوستانه براي گفتگوهاي حرفه :ر رسمي

: فرصتي فراهم كنيد تا
و پژوهشگران آموزشيزمعلمان، برنامه ريزان درسي، سياستگ� و كارگزاران كه صرف نظراران از موقعيت شغلي

و در بحثدارند .ها وتجربه هاي يكديگرسهيم شوند دوستانه با هم گفتگونمايند
و غيررسمي، اغلب از گردهمايي� .براي شروع مؤثرتر استهاي رسمي به نظر مي رسد جلسات دوستانه
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سهيا-۲ ايجاد شبكه هاي ارتباطي اجتماعي براي و تجربه هايدهيم شدن در :گريكديها

و اهميت بينش جمعي گفتگوهاي بين فردي، فعاليت� مي، هاي گروهي  داشتن رسالت مشترك را ترويج
.كنند

و گفتگوي گروهي محيط كاري براي اعضا گروه در غني سازي كيفيي به نحوي كه همه� و بحث مشاركت
و تجربه يكديگر، تالش كنند .و سهيم شدن در دانش

: در پژوهش مشاركتي براي به سازي فرهنگ آموزش كنندگانك ازشركتين نقشهرييتع-۳

.نقش هر يك از شركت كنندگان را به روشني تعيين كنيد�
: به عنوان مثال

 اجراي طرح درس�
و يادگيريضبط ويديوئي فرآيند�  آموزش
 آموزان در فرايند تدريسي دانش هاي ويژه مشاهده فعال فعاليت�
و دانش� و غير كالمي معلم  آموزان ارزيابي تعامل كالمي
 هاي قوم نگاري يادداشت�

و تهيه گزارش نشست بازانديشي در تدريس كه پس از كالس انجام مي شود،�
.تقسيم نماييد بين هر يك از اعضا را

و حوصله تا حصول فهم جمعيبهره-۴ : گيري از زبان مشترك در گفتگوهاي حرفه اي

و فهم مشتركي ساخته شود� . زمان زيادي الزم است تا زبان
كه� :در فرايند عمل مشاركتي، بسيار مهم است

و نگرش معلمان ديدگاه .هاي مختلف خود را به روشني به اشتراك بگذارند ها

و پيامدهابه توجه موزون۵- : فرآيندها

و ياس؛ انتظار چيزي بيش از هاضمه فرايند در خروجي هر سازماني� .آور است گمراه كننده، شكننده
تب� و هم وزن فرايندها و چند جانبه هم ماهيتيشايسته است انتظارها همراه و ترويج شوند تا در تعامل دو ين

و هم انتظار از  .پيامدها واقع بينانه شودو كيفيت عمل آنها بهبود يابد

و بعضاً كمي قابل ارزيابي براي عموم،در فشار زيادي هستند� .مدارس براي نشان دادن موفقيت هاي عيني،
و نتايج� و تحليل دست آوردها مهم استبراي تداوم مشاركت براي به سازي فرايند .، چگونگي ارزيابي
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و روشن زمينهتب-۶ :هاي عمل مشترك يين عيني

و كارگزاران آموزشي بيابيدسعي� .كنيد نكاتي براي اشتراك بين والدين، معلمان، مديران
و ايده ديگران است�  اين امر،نيازمند توانايي گوش دادن به سخن

به� و مديران آموزشي نياز دارد تسهيل ارتباط بين دانش همچنين .آموزان، معلمان، والدين، اعضاي جامعه
مي� كه اين ارتباطات كمك و رسيدن كند و تبادل نظر به فهم جمعي همه بفهمند چگونه مشاركت گروهي

.كند به اهداف مشترك كمك مي
و عمل مشترك فعاالن به سازي براي يكديگر موثر است� .تهيه گزارش هاي كوتاه از بينش

و به مثابه نتايج پژوهش براي خوانندگان• در گام بعدي اين گزارش ها مي تواند سازماندهي شود
و منتشر شودب  يشتري آماده

و مسائل، چالش شامل اطالعاتي درباره به راهنماي عمليياو� و يافتهي فرآيندها، واقعيت برايها ها
و موضوع همكاري ها را توسعه دهدسايرهمكاران در مدارس ديگر تبديل شود .و دامنه

:اي مشترك براي توانمندسازي معلمان هاي حرفهج ارزشيترو-۷

و طرح ديدگاه هاي مشترك براي شكل گيري چارچوب� ترغيب همگان براي مشاركت فعال
و تاكيد بر ارزش هاي حرفه  و يادگيري نيازمند ترويج و عملي روندهاي به سازي آموزش فكري

.اي مشترك است
آنها كمك ادراكيي را خلق كنند كه به خودياين روش فرصتي را براي معلمان فراهم آورد تا محيط يادگير�

.كند مي

ها� :اين نشست
 بنيان هاي اخالق جمعي را استواتر مي كند�

 به مثابه منبع انرژي رواني هيجاني، همكاري جمعي براي تغيير را تشويق مي كند�

، احساس مسئوليت جمعي"شوق تغيير"�
 نوع دوستي�

مي� .كندو صميميت براي تالش جمعي را ترغيب
و يادگيري معلمان در فرايند به سازي اين همه فرصتي است براي ترويج� مسئوليت دوجانبه

و سهيم شدن در يافته هاي پژوهش يكديگر براي توانمند سازي خود در زندگي حرفه آموزش
.اي معلمي
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و تعامليترو-۸ و فرهنگ مشاركت :ج هم عملي
؛ معموالً در آغاز درس پژوهي�

.به روي ساير همكاران خود ندارندبعضي از معلمان آمادگي گشودن درهاي كالس خود را
و تحمل انتقادهاي يك طرفه را ندارند� . زيرا آنها تاب
تا� بنابراين براي شروع نيازمند تغييرنگرش معلمان نسبت به هدف بازانديشي آموزش هستيم

سازه هاي اجتماعي پژوهش مشاركتي در مدرسه را براي به سازي سناريوهاي آموزشي تقويت 
.كند

.فرايند درس پژوهي ارزيابي آموزش مهم است نه صرفاً ارزشيابي معلمدر�
.تاكيد ما در درس پژوهي بر آموزش است تا آموزگار�
و تداوم تغيير براي به سازي آموزش است� .موفقيت درعمل ضامن تغيير نگرش معلمان

اياند۹- تغيشه ژرف در به بر استو تداوم الزمهر زمانيين مهم كه :سازيي

و انجام پژوهش هاي� و آموختن از يكديگر و هم عملي، مشاركت در تجربه هم زباني، هم فكري
و كالس درس زمان .براست مشاركتي در مدرسه

و نهايتاً عمل مشترك براي جمع� و بازانديشي آوري داده رسيدن به زبان مشترك، بينش مشترك ها، تحليل
آني ديدگاه هاي ها، تفكر درباره در آن و به آفتاب افكندن ها، مشترك، بازانديشي پيش فرض هاي ذهني

و جوي راه هاي اثربخش براي برانگيختن آنها براي آموختن فهم نيازهاي فردي دانش و جست آموزان
و تحمل زيادي الزم است .حوصله

كه• و همكارانش نشان مي دهد :پژوهش هاي پيتر سنگه
و تبديل آنها به سازمان چالش اصلي براي تداوم به سازي� هاي يادگيرنده بيشتر شامل كمبود وقت، مدارس

و نبود حمايت هاي سازماني الزم، عدم ارتباط بين اهداف وعمليات، عدم تداوم در پي گيري هدف هاي معين
و فشارهاي عصبي ناشي از ارزشيابي اس .تترس

م بسياري از اين نوع چالش� و شيوه رهبري تغيير، يزان حمايت همگاني از رويه هاي ها به نگرش
هاي جديد براي پذيرش، پرورش نگرش"ترس از يادگيري"تازه مديريت، راهكارهاي غلبه بر 

و تعهد به بازسازي مدرسه به مثابه سازمان .هاي يادگيرنده دارد پيامدهاي آگاهي
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: ري در كالس درسيادگين عناصر فرهنگ حرفه اي نوين براي به سازي سبك هاي آموزشويمهم تر

 هاي مشاركتي فعاليت�

 سهيم شدن در تجربه هاي يكديگر�

 ترويج تصميم گيري مشاركتي�

 آموختن از يكديگر�

 ترويج تفكر انتقادي�

و هراس از اصالح�  غلبه بر ترس از يادگيري

 به سازي رهبري آموزشي�

و اجراي طرح درس�  هاي نوآورانه براي ترويج آموختن براي زيستن طراحي

و نياز دانشتامل�  آموزان در انديشه

و ثبت دقيق داده هاي مربوط به پژوهش مشاهده�

:درآخرو

در� و راهبري تك تك يادگيرندگان درس معلمي، شناخت قابليت ها، پرورش توانايي ها،
.است"شدن"فرايندهاي 

.ها رفتني اند است، پرنده)انديشه ورزي(هدف اساسي اين فرايند، تمرين پرواز�
و تسهيل كننده تغيير بنابراين معلمي تنها عمل حرفه اي نيست، بلكه عاملي براي بسط عدالت اجتماعي

.است
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:منابع
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صص  .۱۳۸۷، فروردين۱۱-۱۰مديريت مدرسه، دوره ششم، شماره هفتم،

مو.� و نعمت اهللا تأثير درس پژوهي بر توسعه حرفه"). ۱۳۸۷(سي پورعظيمه سادات خاكباز، محمد رضا فدايي
و تربيت، شماره،"اي معلمان رياضي صص��فصلنامه تعليم ،۱۲۳-۱۴۶.

و جيمزهيبرت.� بهترين ايده ها از معلمان جهان براي بهبود آموزش: شكاف آموزشي)۱۳۹۰( جيمز استيگلر
و علي رضا مقدم،  هانتشارات مدرس: چاپ ششم، تهراندر كالس درس، ترجمه محمد رضا سركار آراني

و يادگيري) ۱۳۸۹(محمدرضا سركار آراني.� پژوهشي مردم نگارانه با رويكرد تربيتي، تهران؛: فرهنگ آموزش
.انتشارات مدرسه


